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lernado, lingvo, komunikiloj, muziko, sano, klimato, tradicioj, ktp.
Dum por la lernejanoj tia kunlaborado celas kontribui al ties interkultura edukiĝo, 
samtempe por ILEI la Kvazaŭ lemejo (interreta kaj eksterreta) povas roli kiel 
komuna tegmento por ĉiuj e-klasoj en la mondo. En ĝi la klasaj instruistoj povas 
pli facile interkoniĝi kaj pridiskuti siajn spertojn pri instruado de la Intemacia 
Lingvo, dum aliaj senklasaj instruistoj kaj kulturaj fakuloj povas kontribui per 
e-lingva diskonigo de siaj kulturaj specifaĵoj.
Utilas memorigi ke, kvankam Ia kvazaŭ lemejo jam ekfunkciis ekde la pasinta 
septembro, novaj klasoj ĉiam povas peti aliĝon al la sistemo, eĉ se nur de la 2’a, 
3’a aŭ 4’a jarduono.
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Tio ne estas tradicia kampo por ni. Tamen, kiel mi diris ĉi-supre, dum la pasintjara 
esplorado pri Esperanto en lernejoj (E-LER) ni renkontis centojn da uloj 
(profesoroj, se i encaj esp 1oristoj, ktp.), kiuj pritra ktas espera nto nje u ni vers ita ta 
nivelo per prelegoj, kursoj, disertaĵoj, enketoj, instrueksperimentoj, ktp. Mi 
opinias ke - kunlabore kun CED kaj AIS laŭ siaj respektivaj kompetentoj - ankaŭ 
ILEI devas sisteme ek-okupiĝi pri instruado de esperanto en Ia superaj (3a-ŝtupaj) 
instrusistemoj. Konsiderante Ia proverbon, kiu diras ke «inter diro kaj faro estas 
maro», ni devas komenci ekagi, serĉante en niaj vicoj homojn kapablajn kaj 
pretajn eklabori en tiun direkton. Kiu anonciĝos por tio?

j'

>

> 4 TREJNADO EKZAMENADO
En asocio de lingvo-instruistoj, kia estas ILEI, grava bezono estas klerigado kaj 
trejnado de novaj profesiecaj instru-kapab luloj. Je internacia nivelo tiun bezonon 
ni de tempo al tempo kontentigis per seminariecaj iniciatoj: Ia lasta ekzemplo 
estas tiu de la pasint-apgusta ILEI-konferenco en Karlovivaro, kie okazis iuj 
prelegoj - bone aprecataj - pri instruaj problemoj. Samtempe - je landa skalo - 
kelkaj landaj sekcioj aŭ institutoj aranĝas regulajn bonkvalitajn seminariojn: 
mi nun pensas pri la hungara, la finnlanda, la serb-bosnia, usona (?), sed eble 
ekzistas aliaj, per kiuj mi volonte kompletigus la liston. Krome menciindas la 
koresponda Perfektiga Kurso de la pola Poznan’a Universitato.
Mi kredas ke, por grandskale alfronti la trejnan bezonaton, oni ankaŭ devas 
ekkpensi pri ia intemacia malĉeesta sistemo, kiu precipe ekspluatu Interretajn 
r i m ed oj n (k o m p u t i 1 aj n), kun helpo d e iam aj k aj i e aj ĉe e s t aj s e m i n a r i a j 
renkontiĝoj. Malverŝajne en sia nuna stato ILEI kapablos mem aranĝi ion tian, 
sed tio povus realiĝi kunlabore kun teknike kaj finance pli fortaj institucioj. Ĉu 
iu havas ideojn tiusence?
Instruado de ajna lingvo bezonas ankaŭ sistemon por certigi la atingatajn 
lingvokonojn (kaj por kontroli la kvaliton de instruiloj kaj instruejoj). Almenaŭ
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por la unua celo ni havas ILEI/UEA-ekzamen-sistemon, kiu jam estas grava 
atingajo. Sed ĝia nuna limo estas ke ĝi havas nur la unuajn du gradojn (por A
komenculoj kaj por progresantoj). Cu ni povas pensi pri trejnado de e-instruistoj 
sen instru-kapabla ekzameno? Kiel ankaŭ diskutigis en nia lasta estrarkunsido, 
ni nepre devas plani kaj realigi ankaŭ tian internacian 3’a-nivelan 
ekzamenspecon! Kompreneble, tio ne estas simpla afero, ĉar oni devas konsideri 
kaj la flankon de lingva majstreco kaj la instrupraktikan flankon.

s

5. ELDONADO
Ĉi-kampe la plej salutinda evento de la ‘99-a jaro estas la apero de Okulo, la ' <. ■ I '
unua kajero de serio, speciale planita por la projekto Interkulturo. Kiel povas 
sugesti la titolo, ĝin naskis la intenco disponi je lemilo taŭga por 8-jaruloj, sed 
konstateble la materialo utilas eĉ por pli aĝaj lernantoj. Samtempe evoluas la 
mezlernaja kajerserio Tendaraj Ia goj, j e kiu aldoni ĝas pori n strui staj gv id ii oj, 
baldaŭ eĉ rete atingeblaj.
Ankoraŭ konindas la utila vortlisto de “Juna amiko”, kiu cetere pruvas la leksikan 
kontrolatecon de nia por-lernejana gazeto.
Fakte inter la eldonajoj, kiuj plej eluzas niajn eldonajn fortojn, nepre menciindas 
ambaŭ niaj paperaj periodajoj: la jus elvokita Juna Amiko, bonkvalita eduka 
periodaĵo, kiu estas tre legata ankaŭ fare de plenkreskaj e-kursanoj (900 abonoj 
el Brazilo!), kaj la por-instruista Internacia Pedagogia Revuo (mallonge IPR), 
kiu kolektas multajn interesajn kontribuojn kaj informojn pri Ia surplaneda 
instruado de la lingvo, tiom abunde ke eble ĝi meritus novan veston, pli klare 
strukturitan. Nekredeble - en nia e-movado - IPR kaj JA aperadas terure akurate. 
Ni bedaŭras nur tion, ke la plej multo de la esperanto-instruistoj ne ricevas ilin, 
ofte jgpnia W la enlandaj salajroj, aŭ iam
ankaŭ pro nekonateco de ILEI en la ĝenerala movado. Kion fari?
La minimumon kiun ni povas fan estas produkti novan informilon (varbilon), 
kiu klare montru ni^mcŭicj^ serbojn, Due, jam en
Karlovivaro ni komencis ataki la barilon de la kotiza sistemo, per plidiferencigo 
inter A- kaj B-kotizoj, kaj per ekplanado de ĉirkaŭvojoj por landoj, por kiuj eĉ la 
B-kotizo tro altas. ■

6. INTERRETA KOMUNIKADO
Papera komunikado (tradiciaj leteroj, gazetoj, libroj, vortaroj) ja ankoraŭ necesas, 
kaj ofte tiu estas la plej konvena komunikkanalo. Tamen evidente en la nuna 
socio ĉiutage pli disponeblas ankaŭ elektronikaj rimedoj enloka) kaj interretaj. 
Nia pragmatika sinteno (nek sanktiga nek diab liga) estas uzi tiajn rimedojn, kiam 
eblas kaj kiom oportunas. Jen la ĉefaj ekzemploj, kies referencojn vi povas mem 
‘ ri en la 4a kovrilp^ŭ JRRĉ
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Retpoŝto estas jam vaste uzata, ne nur por interpersona korespondado de nia 
membraro, sed ankaŭ por kolektiva informado kaj diskutado. Tiukadre 
menciindas:
- la retpoŝta diskutejo E-INS (mallongigo de Esperanto-INStruado), kie ekde 4 
monatoj partoprenas 110 interesatoj pri instruado, traktante instruikajn 
demandojn;
- kaj la naskiĝanta diskutejo ILEI-KAD por ILEI-aktivuloj (sekciestroj, landaj 
reprezentantoj, komitatanoj, komisionanoj, redaktistoj, estraranoj, aliaj 
kunlaborantoj), por diskutate de la organizaj problemoj de la asocio.
En la tutmonda komputila Araneaĵo (TTT) ILEI aperas per pluraj paĝaroj, Ĉiuj 
atingeblaj el la ekpaĝo: http://ips.unirbma3.it/ilei
Apartan paĝejon havas ankaŭ nia gazeto Juna Amiko.
Specialan lokon okupas nia Kvazaŭlernejo T. Sekelj, eri kies TTT-paĝoj aperas 
datumoj pri ĉiu partoprenanta klaso, informoj pri (kaj por) la kunlaborantaj 
instruistoj, kaj kie ekspoziciiĝos la esploraj laboraĵoj de la lernantoj pri 
interkulturaj temoj. Tie instruistoj simulas konsilantaron per propra diskutlisto 
SEKELJ-INS, kaj baldaŭ la infanoj povos mem uzi ankaŭ sian aŭtomatan 
Afiŝejon.

7

7. KONFERENCOJ KAJ KONGRESAJ EVENTOJ
Kiel vi jam povis legi detale eri la pasinta numero de IPR (4/99), ni estas laborantaj 
por okazigi la kutiman ILEI-konferencon, kiu ĉi-jare realiĝos ĉe la Kvinpetalo 
eri franca vilaĝo Bureso meze de julio 2000-a. Poste, dum la Universala 
Kongreso de esperanto en Telavivo (Israelo), ni adaptos la tradician Tagon de la 
Lemejo al la specifa mezorienta situacio kaj al sperto de komputila kontakto 
kuri la interkultura kvazaŭlernejo.

8. EKSTERAJ RILATOJ
La bezonoj de ena reorganiziĝo, ĝis nun ne lasis al ni multe da tempo por la 
e k ste r a rii a tado, m a 1 g r a ŭ ĝia u r ĝ a rie c e s o. Ta meri du k o n t a k t oj havas nian 
prioritaton.
ILEI decidis laŭeble aliĝi je FIPLV (Intemacia Federajo de Lingvo-Instruistoj), 
kaj reprezentigi ĉe ilia monda konferenco, venontjulie en Parizo.
Krome ni klopodas plifirmigi niaj rilaton kuri Unesko ankaŭ per ampleksigo de 
nia reprezentantaro, kunlige kun tiu de UEA.
Kadre de eksteraj rilatoj dni konsideru ankaŭ nian kunlaboradon kun Akademio 
de Esperanto, kies celoj kaj bazoj meritas pli bonan flegon.

9. FINANCO . ■■■■;■■
Kiel vi supozeble jam scias, leginte nian budĝeton; niaj financaj rimedoj estas 
tre sub la nivelo de niaj bezonoj. Aliaj similcelaj organizaĵoj ja ne vivas nur per
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la kotizoj de siaj membroj, multaj el kiuj, cetere, jam liveras al la asocio sian 
laboran kontribuon.

A

Generale asocioj kun agnoskata eduka celo plurmaniere ricevas helpojn, precipe 
kunlige kun konkretaj projektoj, kies rezultoj estas objektive kontroleblaj. Tial 
ni starigis financan komisionon, kun taskoj, unuflanke de eltrovado de oportunaj 
monfontoj kaj sekvado de la priaj petprocedoj, aliflanke de kribrado de la 
helpopetoj alvenantaj de la unuopaj instru-situacioj. Por teknike simpligi la 
transpagajn problemojn, oni decidis malfermi novajn pagvojojn kaj difini ĉiujn 
prezojn laŭ la nova komun-eŭropa valuto (eŭro). Alia problemo plejparte solvota 
estas tiu de la aliĝo de sekcioj kaj individuoj el landoj ekonomie tre malfortaj.

10. ASOCIAJ ORGANOJ
Laste ni konsideru la staton de nia ena strukturo. Kvankam ni estas intemacia 
asocio, la plej grava nivelo de nia organizo konsistas el la landaj sekcioj. Kelkaj 
sekcioj relative bone vivas kompare kun siaj kondiĉoj, dum iuj aliaj organize 
apenaŭ ekzistas aŭ vivetas enfermite. Do ie ni devas solvi problemojn de 
komunikado kaj ena demokratigo. En kelkaj landoj jam grupoj de e-instruistoj 
volus fondi ILEI-sekcion, sed oni devas solvi financajn aŭ formalajn problemojn. 
Se ni volas iel superi tiujn barojn, ni povus dum la jaro 2000 ekhavi 4 aŭ 5 
novajn landajn sekciojn.
Alia solvenda problemo estas la aktivigo kaj restrukturigo de la komitato. Laŭ 
Ia nunaj normoj kaj moroj ĝi funkcias preskaŭ nur dumkonference, kaj tial ĝia 
fakta konsisto tre dependas de la personaj vojaĝeblecoj (ekz-e landoj for de

Grupo de ILEI-anoj dum la 33-a Konferenco
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Eŭropo aŭ malriĉaj apenaŭ tie reprezentigas). Ni esperas plioftiĝi kaj plivastigi 
la komitatecajn diskutadojn ankaŭ per la starigo de la menciita perreta diskutejo 
ILEI-KAD, kie krom elektitaj komitatanoj, estos invititaj aliaj aktivuloj, kiaj 
komisionanoj, estraranoj, reprezentantoj, k.s. Memkompreneble ankaŭ ekster- 
retanoj povos interdiskuti paperletere, sed tio postulas kroman organiziĝon.
Ni havas plurajn laborkomisionojn (lerneja, ekzamena, financa, elekta, regulara, 
kontrola, ...) kaj la estraro proponas starigi ankaŭ novajn komisionojn, kiel la 
eldonan. Kelkaj el tiuj komisionoj bezonas ioman vigligon kaj sistemigon.

A

Fine nia estraro, kiu momente laboregas lame. Gi bezonas almenaŭ rapidan 
kompletigon, sed verŝajne ankaŭ ioman vastigon, por povi atingi siajn (ĉu tro 
ambiciajn?) celojn. Kiel aludite, taskoj, kiaj la aranĝado de trejnkursa sistemo, 
la starigo de porinstruista ekzameno, la kunordigo de universitata agado, la 
nestartinta terminara laboro, por ne paroli pri la plenumo kaj evoluigo de nia 
projekto Interkulturo, postulos multe da kunlaborado, ne nur en la estraro, sed 
ankaŭ kadre de respektivaj komisionoj. Tial ni varme alvokas kunlaboremulojn, 
anonci al ni sian disponeblon.

•e
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Keiraj gekolegoj, sendube mia revuado de ILEI estis nekompleta kaj ne sufiĉe 
ekvilibra, ĉar ankaŭ mi, kiel ĉiuj, havas miajn interesojn kaj gustojn nekaŝeblajn. 
Bonvolu do interveni, proponante solvojn aŭ starigante nemenciitajn problemojn, 
per kontribuoj aŭ leteroj al ĉi tiu gazeto kaj al mi mem. Mi klopodos laŭeble 
reagi, kvankam bedaŭrinde ankoraŭ multaj viaj korespondaĵoj atendas pritrakton. 
Espereble la nova jaro alportu al ni ĉiuj la necesan entuziasmon kaj forton!!

Via prezidanto
Romo, 2000.01.09
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Depost la raporto en Ia antaŭa IPR (p. 30), la prezoj por la IIK en Israelo estas 
fiksitaj/ ĉis la fino de marto la kotizo estos 215 EUR, ĝis la 15a de majo 235 kaj 
poste 250. Aliĝo definitiviĝas per antaŭpago de minimume 100 EUR al la CO de 
UEA; la cetero estas pagebla surloke en la UK. Infanoj post la unua en familio 
ĝuas rabaton de 15%. Aperis aliĝilo kaj “Unua KomunllKo” Ni havas dekon da 
konataj partoprenontoj kaj valorajn proponojn por gvidantoj. Sed ni bezonas 
pliajn infanojn por certigi la okazigon. La kongreseta hejmpaĝo estas embrie 
starigita kadre detiu por la UK, kaj estas alirebla tra la kongresa sekcio de la 
hejmpaĝo de UEA: <www,ura.org>. Petu informojn de Ia subskribinto, (ret)adreso sur 
kovrilo 2. Stefan MacGill

IPR0IVM6

.R|

7.

ura.org


Prilaboro de antaŭjuĝoj
La ILEI Konferenco en Karlovy Vary enhavis multajn interesajn kaj utilajn 

programerojn: prelegojn, kunsidojn, diskutojn kaj seminariojn. Dum tiu semajno, 
en bona kaj amika etoso mi travivis multajn momentojn, kiuj por ĉiam restos en 
miaj memoro kaj koro, sed nun mi volas rakonti kelkajn impresojn pri la seminario 
de Sabine Trenner: “La fremdeco en ni: ekkoni antaŭjuĝojn kaj ilin prilabori”.

Mi devas konfesi, ke al salono, kie devis okazi la seminario, mi venis gvidata 
de anataŭjuĝo: dum la fermo de UK mi vidis energian, spritan kaj simpatian 
virinon, kiu venis kun ĉarma teamo el infana kongreseto kaj mia germana amiko 
tiam laŭdis Sabine... Do, mi antaŭsentis, ke la seminario ne estos teda!

Mi kredas, ke el 20 partoprenantoj, kiuj venis al la salono, almenaŭ la duono 
sincere kredis, ke ili ne havas antaŭjuĝojn, ja ni estas esperantistoj malfermitaj 
al la mondo kaj diverse ' de la homoj. Tamen jam la unuaj minutoj pruvis, ke 
ĉiuj ni senkonscie transprenas la stereotipojn dum la socialiiĝo, ke ni havas 
anatŭjuĝojn kaj ili forte influas niajn pritaksojn de homoj. Komence ni havis tre 
simplan taskon: ni devis krei paron kun alia persono ĝis la seminario tute ne 
konata, kaj nur rigardante la partneron respondi al la demandoj de enketo, fantazii, 
kiu povas esti nia nova konato. Stereotipoj, kiuj estis en nia kapo, tuj diktis al ni 
respondojn dependantajn nur de la aspekto de la partnero: de kia lando li/ŝi 
venas, kiun profesion havas, kiun muzikon ŝatas, al kiu politika partio apartenas 
k.t.p. Poste ni povis kontroli kiom nia fantazio koincidas kun la realo. Ni 
komprenis, ke la unuaj impresoj, kaŭzitaj nur de la ekstera aspekto, sufiĉe grave 
influas nian pensadon, sed ili ne koincidas kun la realo.

Seminario de Sabine Trenner en Karlovivaro 1999
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Dum Ia seminaria laboro ni ekkonis ne nur unu la alian, sed ankaŭ nin mem. 
Ni havis la okazon pripensi tiajn aferojn, kiel “ĉiutaga rasismo”, malamo al 
eksterlandanoj, ni eklernis ĉiam dubi pri la aŭtoritatoj, eĉ pri la gvidantino de 
nia seminario! La laboro estis ege bonetosa, ni sentis nin pli kaj pli proksimaj 
kaj malfermitaj, ni parolis sincere pri niaj timoj, sento de fremdeco kaj ni kune 
serĉis respondojn kaj solvojn. Inter la partoprenantoj estis esperantistoj de 
diversaj landoj: Hungario, Kubo, Svedio, Rumanio, Usono, Argentino, Ukrainio, 
Togolando, Mongolio, Nederlando k.t.p. Ni povis kompari dum la ekzercoj kaj 
grupaj laboroj kiajn kliŝojn, nekonsciajn stereotipojn ni havas sendepende de 
geografia diverseco: nigra koloro por ni ĉiuj estis koloro de morto, de tristo, ni 
ĉiuj same suferas, kiam ni sentas nin fremdaj, ni same maltrankviliĝas, kiam ni 
timas.

Sabine lerte devigis nin ne nur ekkoni tiujn aferojn en ni, sed ankaŭ, trovi 
komunajn solvojn. Ekzemple, ni devis rekoni timojn kaj esperojn rilate al fremda 
situacio. Kiel memoraĵo pri tiu parto de la seminario venis kun mi al Litovio 
bona amiko, kies nomo estas Frederiko. Ni laboris en grupo de dek personoj kaj 
ni pentris Frederikon, simpatian hometon, kiu baldaŭ havos ekzamenon kaj timas 
tiun por li novan situacion. Unue ni listigis la timojn, kiujn Frederiko havas kaj 
la listo estis sufiĉe longa: manko de memfido, dubo pri memoro, nervoziĝo, ebla \ 
antaŭjuĝo de ekzamenantoj, malfacilaj taskoj, perdo de fadeno, doloro en la 
stomako, malbona voĉo, manko de tempo por respondo k. t.p. Poste ni kune skribis 
sur la pentrita Frederiko kiel venki tiujn timojn kaj la listo denove estis longa: 
bone prepari la temon, sugesti sin ne timi, laŭnorme aspekti, akcepti kuraĝigojn 
de amikoj, fari planon, lerte elturniĝi, havi horloĝon, preni pilolon... kaj ni eĉ 
listigis ne tre “instruistajn” rimedojn kiel kompliciĝo kun la ekzamenatoj, 
subaĉeto kaj ŝtelrigardo. Jam la duan tagon post la seminario mi povis persone 
elprovi kiel venki Ia ekzamenan febron kaj Frederiko vere helpis al mi ne tro 
nervozigi dum lae kza meno pri in s truado laŭ C s e h- metodo.

Tiamaniere mi povas diri, ke scio ricevita dum la seminario estas valora 
pluraj vidpunktoj:
~ ni eksciis multon pri antaŭjuĝoj;
- ni tre bone, utile kaj interese pasigis la tempon;
- ni. eklernis' dubi; ' ■ / ' . aiMS- ĴfcOllte ■'
- ni amikiĝis kaj ekkonis niajn komunajn: kaj diversajn vidpunktojn;
- ni praktikis kiel trovi solvon kiam aliuloj havas aliajn valorojn kaj normojn;
- ni volas veni a 1 1 a venonta ILEI Kon fe rene o, ĉar S ab ine Trehner pre s ka ŭ 

promesis seminarion pri kreado;
- ni produktis unikajn pentraĵojn, kiujn Jennifer Bishop promesis aŭkcii en la 

venonta ILEI Konferenco, kaj, espereble, gajni grandan sumon por Ia kotizoj 
de instruistoj el nepagipovaj landoj..,

IPR (MVI ♦ 8
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Do, post la seminario ni sentas grandan dankemon al Sabine, kiu kapablis 
enigi niri al interesa kaj grava temo, kiu prezentis materialon en tre altira formo 
de kunlaborado kaj kiu instruis al ni vere gravan aferon: “ni prijuĝu niajn 
antaŭjuĝojn”.

Ton Vervvoerd:

Lerni ludante (1)

&Dum la sukcesplena ILEI-Konferenco en Karlovivaro inspiris min prelegoj kaj 
novaj ideoj de konferencanoj kaj antaŭ ĉio la dediĉo de geamikoj al “nia afero”. 
Jam stimulis min la laeiga vizito al la Internacia Infan-koiigresb en Postdamo 
[vidu sur la foto la geedzojn Trifoi, kiuj - helpe de s-ro Venvoerd - akompanis 

kvar rumanajn infanojn al la kongreso NdlR], kies stabo altrudis al ni, eks- 
infanoj, dancadon, teatrumadon kaj komunan kantadon. Tamen efike, ĉar ne nur 
studante, sed ankaŭ ludante ni lernas, kaj progresas al plena posedo! Ĝuste pro 
tio mi kunportis al Karlovivaro plurajn instruhelpilojn, kiuj n mi ekspoziciis dum 
la suneklipso, kaj nun mi volas prezenti ilin ankaŭ al la neĉeestintoj. Temas pri 
ludoj, kantoj kaj aliaj ruzaĵoj, per kiuj mi kutime aktivigas, amuzas kaj instruas 
la anojn de nia infanklubo “La Azenetoj” en Heemskerk (NL). Tie! nii fmplenumas 
miajn promesojn kaj intencojn faritajn dum la tiama ekspozicio, esperante, ke ili 
plaĉas ankaŭ al pliaĝuloj.

I. Publika domenludo
Laŭ la modelo de la hungara Esperanta lingva ludilo “Domiling” mi konstruis 
24 grandformatajn (7x14 cm) domenbrikojn el ligno, kun ĉiutagaj bildoj kaj 
nomoj. Samtempe mi faris serion de kartoj, kiuj havas unuflanke bildon kaj 
dorsflanke ties nomon. - Por surstrata demonstracio (ekz. inter bazarbudoj) mi 
metas la brikojn ĥaose sur Ia pavimon, kaj invitas infanojn ordigi ilin kaj 
kompletigi kvadraton. Se oni ne scias la konforman nomon de iu bildo, oni povas 
konsulti la kartaron. - Ĉiu demonstracio sukcesas kaj logas publikon. Ankaŭ 
alilandaj infanoj, vizitante nian urbeton, bone plenumas la taskon, dum iliaj 
gvidantoj ne kapablas komuniki kun nederlandanoj.

2.’ La
Interesa, kaj ofte uzata en lernejoj, estas la memkontrola LOCO-skatolo, kiun nii 
esperantigis al LEKO-skatolo (= Lerni / Ekzerci /.Kontroli / Ordigi). La platan 
skatolon plenigas 24 samformataj kvadrataj pecoj numeritaj de 1 ĝis 24. Mi



b;

k

L<

b

g

adaptis la sistemon al lernado de Esperanto, metante sur Ia fundon paperfolion 
kun 4x6 bildoj, aldonante instrukcion kun numeroj kaj konformaj nomoj. La 
tasko estas lemi la novajn E-vortojn, meti la numeritajn pecojn sur la konformajn

A.

bildojn, kaj mem kontroli la kompleton, renversinte la fermitan skatolon. Ĉar la 
dorsa flanko de la kompleto montras tri similajn simetriajn figurojn: bluan, ruĝan 
kaj verdan, oni iuj vidas eraron kaj povas noti ĝin por des pli bone lemi parkere 
la malfacilan vorton. - Tre simple oni povas adapti la ludilon al alilingva uzo, al 
matematiko aŭ geografio.

b

f?

r<

r<

3. La Diktafono
Unuafoje mi vidis diktafonon en la manoj de Ron Glossop, kiam li iam aŭdigis al 
konferencanoj la kasedon “Kantu Esperante kun Janico kaj Johano ’ (eldonitan 
te Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo, San Diego). Ĝi estas kasedofono kun mikrofono. 
Mi tuj pensis: 'Ĝuste tiun mi bezonas’ kaj aĉetis diktafonon. Ofte mi uzis ĝin en 
nia E-klubo por:

registri la prononcadon de infano laŭtleganta tekston por ke li/ŝi aŭdu sian 
voĉon (kaj erarojn);

* aŭdigi registritan elsendon de la Pola Radio, aŭ instrui novan kanton; 
komuniki kun blindaj esperantistoj (anstataŭ per letero);
reprodukti sonojn de bestoj, muzikiloj, aparatoj kaj sporto por ke oni divenu 
la produktanton; ■

-; registri la tekston de infanlibro por ke la infano, samtempe legante la tekston, 
aŭdu la ĝustan prononcon kaj pli facile legu la historion.

4. Pupetoj
Diversaj!! pupetojn oni kpovas aĉeti en butikoj, trovi en la ludilkestoj de Ia genepoj 
aŭ fari mem: ventroparolada pupo, marioneto, gantpupo, fmgropupo, masko 
k.t.p. Mi invitas la infanojn prezenti dialogojn, kiujn mi mem verkis, aŭ stimulis 
ilin mem verki kaj prezenti dialogon inter geedzoj, amikoj aŭ bestoj. Tial oni 
povas ĉizi en la cerbon stereotipajn frazojn kaj reagojn, aŭ elvoki spontanean 
paroladon. Kial ne dialogus la instruisto mem kun lernanto per pupoj? S-ino 
Vilma Sindona Eichholz iam instruis Esperanton per pupo eĉ al studentoj de 
ĉina universitato!

:V

fi*

• >

Mi estas konscia, ke la moderna teknologio produktas pli interesajn programojn, 
kiujn mi, tro aĝa instruisto ne regas, eĉ ne volas regi. Ankaŭ por komputil- 
analfabetoj restas sufiĉe da ebloj kaj ŝancoj instrui kaj lemi ludante.

'U

(daŭrigo en la sekva numero - NdlR)

Ton Venvoerd. Heemskerk, Nederlando

l>



kaj la konstruitan manierojn trakti ilin. En la sekva teksto estas prezentata unu el la

perado per neŭtrala tria persono

inkludas ĉiujn, kiuj }
estas koncernataj en 
la konflikto 1

libervole, 
memdecide, celas 
konsentojn
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Kio estai malbona?

realeco

Kion eblas fari?

Y

La mediacia cirkla diagramo (fonto: R. Fisher/W. Ury/ Bruce Patton! 

Procedo

Kio povus-esti ebla \

Elira situacio

Kio estas malbona, kio
<a pajo - ideoj por realigi
Kion oni povas rari?
Krei la unuopajn necesajn 
palojn por solvi la 
problemon.

*

plu volas aŭ ne plu povas 

>as ĉiun provon 
de interkompreniĝo kaj finas en detruiva kverelo.

*



paroladon, sed komence nur aŭskultu. La rakontantan personon la peranto emocie 
nalŝarĝigas, dum la aŭskultanta kontraŭulo ion novan povus ekscii.

p

La mediaciisto ebligas unuajn nedolorigajn 
rektajn kontaktojn, donante la ŝancon por 
klarigaj demandoj. Gravajn 
komprenigi la kontraŭulojn 
“spegulas*” • ____
La mediaciisto kiel modelo 
kontraŭulojn aktive aŭskulti, 
aŭskultajon respeguli sen do '
valoron al la dirajo. Per tiu sen-alian-valoron- 
dona traktado ili povas reakiri fidon al la

frazojn por 
la peranto

instigas la
Ili lernas la 

doni alian sencon aŭ

5

Ju pli da fonoj de la konflikto heliĝas, des pli 
interkompreniĝo por la kontraŭuloj eblas.
Sub gvido kaj helpe de la mediaciisto la rekta 
interparolado iĝas pli fruktedona.

s. V ’ ' ’ ’

,’z •

t.

e

t

Flankon ĉe flanko serĉante solvojn
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Cohn, komunikado por klariga helpo, teatro de la subpremitaj de Augusto Boal. 
Nomitaj estu jen kelkaj: demanda tekniko; silentado; drastifigo; paradoksigi per 
kontrasugesto; supoz(ig)i; fantazi(ig)i; laŭdi; normaligi; pozitivigi eldirojn; 
distancigi; provoki; uzi analogiojn, bildojn, parolturnojn; duobligi (Ia mediaciisto 
saltas en la rolon de unu el la konfliktuloj kaj el tiu perspektivo parolas al la alia 
per komumkadon-subtenantaj vortoj. Poste la mediaciisto demandas la duoblitan 
personon, ĉu estis tio, kion li/ŝi volis diri. Tiu tiam povas aldoni aŭ konkretigi la 
diritajon.); diagnozi la interparoladon; interŝanĝi kernajn frazojn; rolludoj; statua 
teatro...

.**' , V

Certe vi povas imagi, ke ne eblas nur legante akiri tiujn kompetencojn. Mi elektis 
malgrandan ekzercon por la trejnado de aktiva aŭskultado. Sed antaŭe legu pri 
tiu ilo iom da teorio.

T

. v

“Mi volas provi vidi la aferon per viaj okuloj, mi volas eniri vian mondon tute 
sendepende de tio, kion mi opinias, pensas, sentas pri ĝi. Tiomgrade, kiel mi 
sukcesas enveni en vian eksterordinaran mondon kaj kompreni viajn enajn 
reagojn, tiomgrade vi vin sentas komprenata kaj ricevas pli kaj pli da kuraĝo, 
rigardi ankaŭ tiujn erojn de via ena mondo, kiujn vi ĝis nun opiniis hontendaj, 
ridindaj aŭ minacaj.

'C

• t,.

*rl

La metodo aktiva aŭskultado devenas el la kliento-centrita-parolada teorio laŭ 
Carl Rogers. La aŭskultanto elfiltras el la diraĵoj la emocie gravan kaj respegulas 
tiun akceptante.
Kiomgrade la parolanto sentas sin komprenita li/ŝi malfermiĝas kaj pretas sentime 
piukomuniki. Tiu formo de aŭskultado aprobas la valoron de la persono, (en Ia 
senco: estas tute en ordo, kion vi opinias, pensas).
Ĉu la aŭskultanto vere kaj ĝuste komprenas li/ŝi pruvu per posta konciza resumo.

•c

,/■

i

Per la maniero kiel ni aŭskultas, ni do esprimas akcepton aŭ neakcepton. Mi 
mencias jen la nomon Thomas Gordon. Lia elirpunkto estas, ke komunikado nur 
tiam sukcesas, se la aŭskultanto montras sian akcepton al la parolanto. Li elsendas 
la mesaĝon “Vi-estas-en-ordo-4. Gordon konstatas, ke ia tielnomitaj “lingvo de 
akcepto44 aŭ “lingvo de neakcepto44 kreas antaŭvideblajn sekvojn en la 
komunikado. Lingvo de neakcepto montriĝas jene: prijuĝo, antaŭjuĝo, kritiko, 
fari al iu predikon pri moroj, admoni, komandi, enmiksiĝi, ĝeni, interrompi, 
kontroli, ordoni, direktivi, ...
Tiuj signaloj de neakcepto ĉe la partnero efikas sekvajn reagojn:
• timo (ĉar la partnero opinias sin atakita; defendajn agojn oni atendu);
• malagrableco (la partnero nun atendas la ŝancon, mortpafi la malamikon);

IPR (MVI ♦ 16
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malkomforteco; 
sentoj de kulpo; 
sentoj de “ne-esti-en-ordo"; 
sentoj esti atakita.

e.

>

s

• *

Notoj:
’ speguli-per propraj vortoj ripeti, kion la alia diris.
2 citita laŭ: C.Thomann, F. Schulz von Thun: Klarungshilfe - Handbuch fŭr Therapeuten, 
Gesprachsheifer und Moderatoron in schwierigenGesprachen. RovvohltTaschenbuch Verlag GmbH, 
Hamburg, 1997. p. 78 f.

•i ,«4' .
't

Uzi ta I ite raturo;
C. Besemer: Medianon-Vermittlung in Konilikten. Freiburg, 1995
V.F. Birkenbihl: Kommunikationstraining: zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreichgestalten. 
Landsberg amLech, 1997
T. Gordon: Familienkonferenz: Die Losung von Konflikton zwischen Eltem und Kind. Hamburg, 1972 
DokumentationenderHeinrich-Bdll-Stiftung, Nr. 10: Expertinnengesprach Medianon. Bestandsaufnaĥrrie- 
Dialog-Praxis. Kdln. 1996
R. Fisher. W. Un; B. Patton: Das Havard-Konz.ept. Sachgerecht verhandeln - erfolgreich verhandeln. 
F ran kfurt/New York 1993 -n;-
C. Thomann, E Schulz von Thon: Klarungshilfe - Handbuch fiirTherapeuten, Gesprachsheifer und 
Moderatoron in schwierigen Gesprachen. Hamburg, 1997
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Aktuala raporto 
pri la ID-projekto

Inter ia 22-a de novembro kaj 12-a de decembro finiĝis la 
dua kurso de la projekto Indiĝenaj Dialogoj. Ĝin 

c partoprenis 11 kursanoj el Maŭritanio, Niĝero, Maroko, 
Barato, Nepalo, Peruo kaj Gvatemalo. Kompare kun la 
unua kurso okazis multaj pozitivaj ŝanĝoj (pli da skribado,

legado, prononcekzercoj, memstaraj stud-horoj kaj komputilaj lecionoj) en la 
programo, kiuj bone montriĝis ankaŭ en la kursfinaj rezultoj.
La duan kurson vizitis ankaŭ pluraj gravuloj de nia movado: inter aliaj K. Corsetti, 
H: Wikih,M. Lipari, H. Bakket, H. Erasmus, H. Ten Hagen, Ostrio Butler, kiuj estis 
ĉiuj impresitaj de la atingitaj rezultoj kaj parolkapablo de la partoprenantoj.
Kun la nun trejnitaj kursanoj la ID-reto nun havas 33 anojn, kiuj helpe de Esperanto 
kaj la reto povus (kaj multaj jam faras) komuniki intersi, kun ni instruistoj kaj kun la 
ekstera mondo.
Ili partoprenas retan diskuton pri diversaj temoj (nun la ĉefa estis: La efiko de turismo 

al la indiĝena kulturo) kaj povas ankaŭ studi plu la intemacian lingvon.
La teamo nun klopodas organizi por ili kursojn ankaŭ en la koncernaj landoj: en 
februaro Atilio vizitas plurajn el ili en Nepalo, Barato, kaj poste ankaŭ en Mez- 
Ameriko. En la jaro 2000 la organizantoj planos havi tri pliajn kursojn por aliaj ĉ. 60 
indiĝenoj.
La planoj estas grandiozaj, la rezultoj bone servas la fluan komunikadon kaj 
kunlaboron inter la indiĝenaj popoloj, kaj tio ĉi danke al Esperanto.

A •

n.



Praktika staĝo de parolata Esperanto 
La 16- 17-an de oktobro 1999 mi. partoprenis la 46-an praktikan staĝon de orient- 
francaj esperantistoj en Plainfaing kun kvindeko da aliaj interesatoj. Dum Ia staĝo 
laboris 5 grupoj: A infanoj, Al komencantoj, B konversacia kurso, C Esperanto per 
videobendoj kaj muziko, Ĉ seminario "Ĉu ekologio iĝos vivstilo en la tria jarmilo?’'. 
En la grupo A partoprenis la gefiloj de la gepatroj kaj ilin okupis kaj ludigis Ginette 
Martin. Ili serĉis verdajn steletojn en la naĝbaseno, lernis etan teatraj eton por la 
distra vespero kaj amuzis sin, ne ĝenante siajn gepatrojn. La grupo Al pii serioze 
laboris ppr lerni la elementojn de la intemacia lingvo, gvidate de Catherine Gallego. 
La grupo B. gvidata de Andre Grossman, legis kelkajn erojn de la Laŭta Vekhorloĝo 
kaj diskutiSgsŭrbaze de la enlibraj demandoj. Aŭskultante ilin mi pensis, ke la libro 
tre borie povus esti uzata ankaŭ inter jam Hue parolantaj esperantistoj humuremaj, 
ĉar ĝi elvokas reagojn, kiujn t.n. progresantoj ne ĉiam kapablas esprimi.
En Ia grupo C ni legis japanajn hajkojn. Kvankam ĉiu hajko konsistas nur el 3 linioj 
(17 silaboj). Ia enhavo kvazaŭ eksplode plilarĝiĝas kaj diversiĝas, se oni klopodas 
reesprimi ĝin per prozo. Tio estigas pridiskutadon kaj interŝanĝon de opinioj kaj 
impresoj. Ni aŭskultis ankaŭ E-kanzonojn, la gvidanto demandadis, kion ni kaptis el 
la aŭditajo. kaj poste li disdonis la kanzonvortojn kaj reaŭdigis la kanzonon. Same 
li uzis kelkajn surbendi gajojn el la E-elsendoj de Pola Radio kaj rekomendis la 
lernomaterialon‘'Ĉu v/ aŭdis ke" de K. Smideliusz.La grupo provis ankaŭ esperantigi 
la ĉefajn punktojn de la franclingva Manifeste 2000, UNESKa manifesto pri la kulturo 
al la paco. La tradukproponoj estigis interesajn demandojn kaj etan malsamopiniadon, 
kio estis ja la celo de la grupgvidanto. ■
La grupanoj en la ekologia seminario de Manfred Westermayer vidis kaj pridiskutis 
liajn diapozitivojn pri vojaĝo tra Ĉeĥio, Pollando, Irano, Uzbekio k. a. Estis cirkuligita 
ankaŭ tutmonda petiticio por la malaperigo de nukleaj armiloj, kaj ni preskaŭ 
unuanime suhskribis^ihv{A^lv.v^v. - > :.c . Saliko



Kursoj de Atilio 
Ĉi-jare Atilio Orellana Rojas denove gvidis kursojn en Tonsberg, Oslo, Trondheim 
kaj Tromso. En ĉiuj kvar urboj okazis kursoj por komencantoj kaj -• escepte de 
Tromso - ankaŭ por daŭrigantoj.
Aldone li instruis dum unu semajno en la popola altlernejo de S van vik apud la rusa 
landlimo. La grupon konsistigis junaj norvegoj, polo kaj rusoj.

£uii la informoj de Norvega Esperan tisto 5/1999

•t ......
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La ILEI-anoj kaj gelernantoj povos mendi ankaŭ ĉambrojn tre proksimajn al la 
kongresejo kun ĉiuj manĝoj (sume 50 PLZ tage) aŭ sen manĝoj (30zlotoj/30DEM). 
Tiujn mendu, pri la kotizoj informiĝu kaj aliĝu al la Pola E-Kongreso ĉe s-ino Grazyna 
Maszczynska - Gora, ul. Armii Krajowej 2/14, PL 30-150KRAKOW, tel/fakso (+48 
12) 637 53 90 Limdato 30.03.2000. La konferencaj kaj la kongresa aliĝiloj (por 
instruistoj kaj klasoj), troviĝas en la TTT-paĝo de s-ro Antoni Beyga: http:// 
republika.pl/antobe. Plena ĝisdatigita informo troviĝas en la TTT-paĝo de 
Kvazaŭlemejo Tibor Sekelj: http://lps.uniroma3. it/kler/

Maria Majerczak 

pola ILEl-sekciestrino

Svislando % . . • •• •• • b . . •

Plurnivela internacia kursaro (PIK) duobliĝos 
Post la sukceso en somero 1999, Kultura Centro Esperantista en Svislando decidis 
organizi dusemajnan PIK eri aŭgusto 2000: de la 8a ĝis la 13a la plej alta nivelo 
traktos didaktikon, de la 15a ĝis la 20a ĝi traktos literaturon. Paralele, en ambaŭ 
semajnoj funkcios la kursoj por la unua kaj dua gradoj. Fine de la 3a PIK oni 
antaŭvidas la Svisan Ekzamensesion.

El “Heroldo Komunikas N-ro 030. ” 

[la nova retadreso de KCE: kce. esperanto(Ĉfbluewin. ch - NdlRJ

Lingvopolitiko 
Pri lingvoinstruado en Svislando regas nuntempe esplorema kaj diskutema etoso pro 
du kaŭzoj; Unue la registaro de la zurika kantono decidis enkonduki la instruadon 
de la angla lingvo por ĉiuj lernantoj jam ekde la elementa instrunivelo. Tio rompis la 
tabuon, kiu en la instrumedioj kvazaŭ malpermesis diskuti pri la lingvoekvilibro en 
Svislando. Due kaj reage al tiu fakto la Svisa Konferenco de la Kantonaj Instru- 
Direktoroj (EDK/CDIP) petis profesoron G. Ludi kaj aliajn verki ĝeneralan raporton 
pri la lingvinstruado en Svislando.
La Svisa ILEI-Sekcio skribis al tiu instanco kaj al profesoro Ludi mem por informi 
ilin pri la ebloj de esperanto.
Plia paŝo favora al esperanto estis farita la 28an de majo 1999 en Neuchatel. Mireille 
Grosjean rajtis instali standon pri esperanto en tutsvisa unutaga kongreso, dum kiu 
Romanda Instituto pri Pedagogia Esploro (IRDP - Institut de Recherche et de Docu- 
mentation Pedagogique) prezentis la eblajn sekvojn al la Lŭdi-raporto. Tiu stando 
konsistis el afiŝo (100x70 cm) pri la propedeŭtika valoro de esperanto kaj el tablo 
kun multaj malsamaj varbiloj eldonitaj de SAT en la franca lingvo. Partoprenis la 
kongreson proksimume 200 fakuloj pri lingvo-instruado.

El “Svisa Esperanto-Societo informas 4/1999“

republika.pl/antobe
http://lps.uniroma3


Surfote: Rigaj studentoj lernas Esperanton

Geraldo Mattos:
Instruo de lingvo kaj instruo de gramatiko

(Parto I.)
Se ni prenas bonan manlibron por la instruo de la unua lingvo al 

landlingvanoj aŭ de dua lingvo al alilingvanoj, ne estas surprizo vidi, ke tie estas 
ordinare samtempe instruataj kaj la lingvo kaj ties gramatiko kun diversaj pioporcioj 
inter tiuj du temoj, sed estas tre malofta la nenia apero de ia gramatikajo. Tio portas 
nin al grava demando:

— Instruo de lingvo kaj instruo de gramatiko: ĉu ili sin intel implicas?...

La respondo al tiu demando produktigos diversaspektajn librojn, kiujn 
ankaŭ la instruistoj elektos depende de siaj individuaj respondoj.

La nuna referato intencas raporti mian penson pri lingvoinstruo, bazitan 
sur miaj spertoj en lemoĉambroj de la pluraj gradoj de la brazila eduksistemo dum 
mia longa pli ol kvardekjara profesorado. <

1. Lemo de unua lingvo.

Lingvo estas komunikilo, kiun lingvouzanto devas mastri aktive kaj pasive 
sen ia hezito, kvazaŭ li tute ne bezonus pensi por sendi kaj ricevi mesaĝojn. Eĉ se li 
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faras longan prelegon, aŭ verkas ĉu sciencan esploron, ĉu estetikan tekston, la cerbon 
li devas rezervu multe pli por la enhavo, kiun Ii traktas, ol por la lingvo, kiun li 
praktikas. La familian lingvon, ĉu patran, ĉu patrinan, ĉu gepatran, normala infano 
tute posedigas al si tiei rapide kaj tiel mirinde perfekte, ke li povas krei absolutajn 
novaĵojn en la lernata lingvo, kies akiron li finos nur en la lasta sekundo de sia vivo. 
Kaj bonvolu permesi, ke mi mem estu okula, pardonu! orela atestanto de la nun 
prezentata okazajo: mi estis kondukanta al la lemejo Kajan (tri jaroj kaj duono) kaj 
Lukas (ses jaroj kaj duono), miaj ĝis nun lastaj genepoj, kaj ludanta kun ili buson 
(gajnas tiu, kiu kalkulas pli da viditaj busoj), kaj mi perdis, ĉar mi.stiris... Lukas !q:iis, 
ke li gajnis. Mi do direktis la dekstran brakon al la malantaŭa sidloko (neniu policano 
proksima por monpuni min), kaj diris al li en Esperanto, la sola lingvo, kiun mi uzas 
kun ili: - -■■■■■■■ ■

•4

- Mi pinĉos vin. Lukas.

Kaj mi tuj sentis, ke mi ludopinĉas Kajan, kiu do komencas ridi, sed mi 
s.’ • . • A • ’•

plu pinĉis, kaj ripetis, ke mi pinĉos lin. Si do ridodiris al mi en la portugala:

-Avo estava rne pinĉindo [avŭiŝtava mipinĉindu: Avo estadis min 
pinĉanta].

Kompreneble, la portugala lingvo tute ne havas la verbon [pinĉir’],
kiu donus Ia gerundion pintchindo [pinĉindu], sed nur la verbon beliscar [biliŝkar*], 
kiun ŝi bone konas. Ŝi tamen prenis la Esperantan radikon kaj ĝin transformis en 
verbon de la tria konjugacio, kiu estas nur historia, ĉar nur la unua konjugacio estas 
viva, kaj plu naskas verbojn. ;

Tio signifas, ke trijara infano jam perfekte mastras minimume la 27 simplajn 
verboformojn de la popola portugala (ingvo de Brazilo (76 en la formala), kaj povas 
improvizi vorton kaj uzi ĝin en ĉiu el ĝiaj multoblaj fleksioj...

Kion tio vere signifas?
Tio vere signifas, ke ĉiu infano en la mondo faras la miraklon lemi lingvon 

sen studi ĝin! Sekve de tio, ŝajnas al mi, ke la plej bona metodo por lingvoinstruo 
estus la manko de metodo en la senco, ke Ia natura metodo de la familia lingvoinstruado 
konsistas nur el tio, ke la lernanto estas elmetata al Ia patra, patrina aŭ gepatra lingvo 
ekde la fetotempo! Ni devas tamen diskuti, ĉu estas eble refari en la artefarita medio 
de la lemejo tian naturan etoson de la hejmo, sed certe estas eble proksimigi la 
lernejan instruon al la familia, kvankam la granda avantaĝo de la familia instruo 
estas io tute neebla en ia lernejo: po tuta tago da instruo en la tagoj de la sinsekvaj 
semajnoj kaj monatoj... Nidevas kompreni, ke infano lerpgs la tutan lingvon, sekve 
ĝian leksikon kaj ĝian organizon, krom la konvencia lingva konduto dutri la dialogado,
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Komenca bruo Rilato Eksterlingva mondo
/kisumin/ : ; ■ asociita al kultura situacio
signifanto
signifanto 1 asociita al koncerna konduto

signo
signifato' ' j

t,,

El tiu tabelo ni konkludas, ke signo estas ajo, kiu validas por alia ajo: lingva 
signo ĉiam reprezentas ion ekstere de la lingvo, dum metalingva si gno reprezentas 
ion interne de la lingvo. La signifanto estas la materia parto de la signo, dum la 
signifato estas la rilato interia signifanto kaj la tuta kultura situado, en kiu ĝi aperas. 

Asociante ion jam antaŭe asociitan al io alia jam antaŭe asociita, nome 
komparante tekston al alia teksto, la signifanto dividigas en strukturajn erojn, kaj 
aperas la lingva artikulacio:54

Signifanta teksto Kultura situacio
kisu .■
kisu ■ ;

min 
lin

enspira lipobruo 
enspira lipobruo

la parolanto 
alia homo

egalaj eroj malegalaj eroj egalaj eroj malegalaj eroj

i4
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: Plenaj strukturoj: kisu <

. rti*#* n > i

min 
t f rt

‘"•-Sm ..

: prvHU

banu

iiri

ilin

Malplenaj strukturoj: 4 * t a » *

>

Kaj la infana trijareco tre borie distingas la verbon [troviĝi en situacio 
kun antaŭvideblaj komenco kaj fino] de la verbo ser [esti en situacio sen 
antaŭvideblaj komenco kaj fino]. Krome, Ii rekonas, kela interŝanĝo de la verboj 
produktas nur unu akceptindan frazon, kiu estas tiu ne markita per asterisko:

*Eu sou contente. 
*Eu sou faminto. 
Eu estoubonito.
*Eu estou prudente.

f



La Esperantaj denaskuloj estas aparta afero: treege malmultaj estas infanoj 
de aliaj denaskuloj, kaj mi dubas, ĉu estas nepoj de verdaj denaskuloj... Sekve de tio, 
1 a 1 in gv a pe rfe ktec o de n iaj denas ku 1 oj; ne necese estas t iel alta, kiel t i u de la 
etnolingvaj denaskuloj, kiuj antaŭ si havas multe nombrajn generaciojn: la fakto 
estas nur tio, ke infano lernas la lingvon, kiun li aŭdas!

*•

La verba sistemo de Esperanto estas tiel originala, ke ĝi profunde diferencas 
de tiuj de ĉiuj etnolingvoj kun Ia malagrabla rezulto, ke ĝi estas senescepte 
malfacila por ĉiuj esperantistoj, kvankam en diversaj gradoj.

Kaj mi aldonas en posta paĝo (Mattos, 1999b, p. 18):



latinidlingvanoj, kiuj tamen ege suferas fronte al la akuzativo, kiun ili ne 
posedas...

f

Por faciligo kaj rapidigo de la lernado, la skribaj kaj la parolaj materialoj 
por lingvoinstruo devas sekvi la neeviteblan vojon de Ia ^ĝalajoj tra la similaĵoj al la 
mai samaj oj, se nur Ia metodo ne estas la senmetoda familia procedo. Kaj tio validas 
por la pluraj aspektoj de la transdonataj lingvaj scipovoj: fonologia, morfologia, 
sintaksa kaj semantika: Sekve de tio, mi honeste trovas malfacile fari bonan
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i kai miksoj.

Ni prenu la plej grandan malfacilajon de Esperanto, kiu tute ne estas ia 
enigmo, sed rompas al ni Ia kapon nur pro tio, ke ĝi estas apartaĵo de Esperanto: niaj 
participoj.

La analizo de la participa fenomeno en Esperanto estis jam multe esplorita, 
sed per malbona aliro al la problemo, ĉar Ia esplorantoj akceptis, ke la participoj 
estas verbaj formoj, sed ili neniam estas verbaj formoj, sed respektive substantivaj, 
adjektivaj kaj adverbaj. '

La vicigo delaparticipoj estas fae ii a pro la kl araj sinsekvoj de tri ordoj de 
sufiksoj:
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1. La tri vere tempaj sufiksoj de la responda verbo, kiuj markas la epokon 
de la manifestata fakto sub la dependeco de la momento de la dialogo:

/-a-/: dum la dialogo.
/-i-/: antaŭ dialogo.
/-o-/: post la dialogo.

2. La du sufiksoj de rilato, kiuj estas respektive la sufikso de rilato al la 
subjekto kaj la sufikso de rilato al la objekto:

/-nt-/: rilata al la subjekto de la koncerna verbo (subjekta participo: 
aktiva participo).

/-t-/: rilata al la objekto de la koncerna verbo (objekta participo: pasiva 
participo).

Kaj estas ege kurioze, ke la morfemo /nt/ konstruas participojn, kiuj 
apudas al substantivoj, kiuj ligiĝas al la respektiva verbo sen la morfemo /n/, 
dum la morfemo /t/ konstruas participojn, kiuj apudas al substantivoj, kiuj rekte 
ligiĝas al la respektiva verbo kun la morfemo /n/. Si non e vero, e bene trovato!

(Lci duan parton de la artikolo vi trovos en la sekva numero de IPR - NdlR)

Kursoj en Karlskoga: 4-nivela somera kurso en Lesjdfors, ankaŭ kurso por 
infanoj: 23.07-02.08.2000. 17-semajna kurso en la Altlemejo: 20.08-18.12. 2000. 
Adresoj: E-fako Karlskoga Popola Altlernejo, SE 691 24 Karlskoga, Svedio, 
lars.forsman@fhsk.karlskoga.se. (Surfote: la aŭtuna kurso en 1998.)
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La Kvinpetalo, nia konferencejo

Demandaro pri lingvolernado
Esperantistoj ofte asertas, ke la lernado de fremdaj etnaj lingvoj estas malfacila, 
ne-utila kaj multe malpli valora ol lernado de konstruita lingvo kiel ekzemple 
Esperanto. Male, edukistoj ĝenerale multe kredas en la valoro de tiu lernado. Ili 
insistas, ke infanoj uzu multajn horojn de sia lerneja tempo por la lernado de tiuj 
lingvoj. Sed fakte ne ekzistas statistikoj pri la rezultoj de tiu lernado. Cu ĝi 
sukcesas? Je kiu 'nivelo? Kiujn spertojn havas plenkreskuloj, kiuj lernis 

lingvojn? .. .
Ĉi kune vi trovos demandaron pri lingvo-lernado. Mi petas vin, traduku ĝin via- 
lingven, multobligu kaj disdonu ĝin al viaj familianoj, kolegoj, amikoj ktp. Kiam 
vi havos sufiĉajn ekzemplerojn, plenigu la folion pri rezultoj kaj sendu ĝin al mi 
tiel, ke ĝi alvenu antaŭ la l-a de januaro 2001.
Tiel ni havos mondskalan statistikon pri la sukceso aŭ malsukceso de lingvo 
instruado.
Nur por tiuj, kiuj Iernis Esperanton aŭ alian planitan lingvon: eblas, ke 
respondantoj plenigu du demandarojn (unu pri la planita lingvo, la alia pri etna 
lingvo). Se vi ne havas eblecon por multobligado, mi pretas multobligi vian 
nacilingvan demandaron je £3 po 100 ekzempleroj.
Kun sincera antaŭdanko al ĉiuj, kiuj pretas helpi:
Arnold Pitt
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Demandaro pri lingvolernado
Bonvolu plenigi spacojn aŭ encirkligi la taŭgan respondon

2)

3)
4)
5)
6)

7)

Bonvolu nomi via(j)n denaskajn lingvo(j)n:.......... .......
Krom tiu(j), pri kiu lingvo vi estas la plej kompetenta............. 
(Ĉiuj aliaj demandoj en la demandaro estas pri tiu lernita lingvo.) 

Dum kiom da tempo vi studis ĝin: ......jarojn......horojnpo semajno 
Je kia nivelo: lemejo/bakalaŭro/universitato/ alia bv nomi:.....■... 
En kiu jaro vi ĉesis formalan studon de tiu lingvo:............
Ĉu vi vizitis lokon, kie oni uzas la lingvon: neniam / nur kelkajn semajnojn /malpli ol 

6 monatojn / 6 ĝis 24 monatojn / pli ol 2 jarojn
Per la elektita lingvo ĉu vi povas / ĉu vi fakte iam faras (povas \ faras)

a) mendi trinkaĵon jes/ne ĵ jes/ne /
b) kompreni menuon kaj mendi manĝaĵon jes/ne * jes/ne
c) kompreni direktojn al iu loko jes/ne ! jes/ne
d) konsulti libron por informoj jes/ne J jes/ne
e) legi libron por plezuro jes/ne j jes/ne
f) konversacii jes/ne j jes/ne
g) spekti filmon aŭ TV programon (sen suba traduko) jes/ne J jes/ne
h) aŭskulti diskuton aŭ prelegon per radio / jes/ne {jes/ne

■k

8) Cu vi trovis amikojn per tiu lingvo? jes/ne

Bonvolu traduki la suban tekston en la lernitan lingvon: “Najbaro mia en la tria etaĝo, 
okaze de mia naskiĝtago donacis al mi surmuran horloĝon; novan, kun ornamita kadro, 
agrablan por la okulo Guste tian, kiun mi antaŭ du jaroj donacis al alia najbaro en la unua 
etaĝo. Mirinde, ke ankaŭ tiun oni aĉetis samtage kiel tiu."
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9) Cu vi povis traduki ĝin (eĉ se malbone)? jes/ne
10) Ĉu vi havis problemojn pri:
a) literumado (jes/ne). b) gramatiko (jes/ne) c) vortprovizo (jes/ne)

11) Kiom tiu lingvo helpis vin:
a) en via kariero: tute ne / iomete / iom / multe
b) en via persona Vivo: tute ne / iomete / iom / multe

12) Ĉu valoris por vi lemi la lingvon: tute ne / iomete / iom / multe
.. . .... , . %. •. •; t*.’.<•.’.. </.. . • :.<•

13) Cu vi kredas, ke valoras, ke infanoj devige lernu tiajn lingvojn en la 21 -a jarcento: 
tute ne / iomete / iom./multe
14) Bonvolu doni argumentoj n(j)n por tiu lasta respondo
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Skribu viajn nomon kajadreson,se vi volas:
4 * *>.***•« **►**•*.**♦*♦ 4 4 4 4 4 * * ****/■>.-•*••* p *

Dankon por via helpo. Bonvolu sendi la demandaron al: Yew Tree Publishers, Ivington 

Road, Leominster, Britio, HR6 8QD aŭ al nia peranto.
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respondantoj.
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4) Bakalaŭro

5)
6)

Malpli ol 5
Neniam

f

7)

.•i

2 jarojn * 4

povas ':y.

p

jes: ... '. ne:... jes:-... ne: .
b)’ • » •• jes: ... ' ne;.-” jes: ... ne: .” s
e) jes: ... ne: ... ' jes: ... . ne: .
dj jes:... ne: ... '' jes: ... ne: .
e) jes: ... ne: ... .jes:,... • iie: ...
*) jes:... ne: ... ••• jes: ... . ne: .
ŝ) jes: ... ne: -• ':7' ' jes: - "■ ' ne: .
h) jes: ... ne: ... jes: ... ' ne: .
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12) tute ne: idmete: 4

«'* * iomete: 4

iomete:...
iomete: ...
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iom:
iom:
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iom:..
iom: .

a

*

multe

multe: a ♦ *

multe: ...
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Carla De Lorenzi
Ĉu vo jo irenda?
Jen praktika vojo popularigi Esperanton. Dum Ia 7-a 
Eŭropa Vegetarana Kongreso, “Vegetarian, to the 
Future” en Widnau, Saint Gailen (Svislando) en julio 
1999 okazis unuafoje kurso de Esperanto en 
anglalingva medio. Mi estis invitita instrui la 
Intemacian Lingvon por komencantoj, kiuj interesiĝis 
danke al la informa agado de vegetaranaj esperantistoj. 
Mi ricevis instruĉambron, lokon por ekspozicio de E-libroj kaj revuoj kaj tie mi 
pendigis ankaŭ grandajn kolorajn afiŝojn montrantajn la strukturon de E- 
gramatiko. Tio montriĝis la plej ofta allogilo al la kurso, ĉar la plej multaj 
demandoj rilatis la logikecon de la lingvo.
La kongreson partoprenis proksimume 300 personoj el pluraj landoj. Estis du 
laborlingvoj: la angla kaj germana. En mia kurso ĉeestis proksimume po 20 
personoj, kiuj parte ŝanĝiĝadis. La instrumetodo estis tiu de Andreo Cseh, la 
instrumaterialo laŭ Mazi... kaj aktualaj temoj, kiel ekzemple manĝo-produktoj, 
fruktoj, legomoj k.s. (ĉio helpe de bildoj).
La intereso estis granda, sed al rhi mankis la informoj pri E-o en naciaj lingvoj. 
Mi petis tiujn de UEA, sed bedaŭrinde mi ne ricevis ilin. Tio, kion mi donacis al 
la kursanoj estis E-poŝkalendaroj kaj ŝerc-bildkartoj. Al tiuj, kiuj montris 
intereson daŭrigi la lernadon, mi donis laŭlandajn informojn el la Jarlibro. 
Konsiderante la sukceson mi kuraĝas proponi al aliaj esperantistoj en organizitaj 
grupoj agi simile, do, esplori kaj enpenetri tiujn mediojn proponante similan 
eksperimenton. Tiu vojo estas laborplena, sed irenda, laŭ mia opinio (al mi helpis 
en ĝi s-ro Christopher Fettes, Prezidanto de Tutmonda Esperantista Vegetarana 
Asocio, TEVA). Interesas min la opinio de la legantoj, do, mi atendas reagojn.

rti
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ipovaj Cseh-instruistoj
Kadre de la ILEI-Konferenco okazinta en Karlovy Vary (Ĉeĥio) 5 kandidatoj el 
5 landoj ekzamenigis por esti Cseh-instruistoj. El ili 4 sukcesis: S-ro Bill MAKEY 
el Usono, S-ino Grafina OPULSKIENE el Litovio, S-ro Thierry SALADIN el 
Francio kaj S-ino Luz VA SQUES SOUTO el Hispanio.
Per tio la nombro de diplomitaj Cseh-i nstruisto) kreskis al 36. Aktuala listo estas 
havebla ĉe Internacia EsperantoTnstituto, Riouvvstraat 172, NL-2585 HW Den 
Haag, Nederlando. <cseh(%iei.nl>.
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Temo: Lingvo-lernado

s

DATO...... <.» :-JT « .*.*•* SUBSKRIBO....... 4:

L !

Fonduso Szerdahely i 
Fonduso Erika Lins

I
t

s

L ____

.’ ’ ■ . • .

’ s5 •
A

I Entute..T
* t:



f

*

L*j



LABORKOMISIONOJ
Ekzamena: Atilio Orellana Rojas (prezidanto), Hans ten Hagen (sekretario de elementa 

kaj meza niveloj)

Elekta: Doroteo Holland (adr. kovr. 3), Agneta Emanuelsson, Gwenda Sutton 
Kontrola: Bertil Andreasson, Martha Andreasson, Bo Sandelin
Lerneja: Marija Beloŝeviĉ, Jennifer Bishop, Renato Corsetti, Stefan MacGill, Geza Kurucz, 

Maŭro La Torre, Raita Pyhala
Regulara: Rob Moerbeek, Hans ten Hagen
Terminara: Maŭro La Torre

KUNLABORANTAJ INSTITUCIOJ
IEI: Intemacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando 
UEA: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdami, 

Nederlando
UNESKO (en operaciaj rilatoj). Reprezentanto de ILEI: Francois Lo Iacomo, 42 quai 

de la Loire, FR-75019 Paris, Francio

MEMBRIĜO AL ILEI KAJ PAGADO POR ALIAJ SERVOJ
ILEI estas jure registrita ĉe la komerca ĉambro en Den Haag sub numero 27.181.064.
La membreco inkluzivas ricevon de kvar numeroj de IPR jare. Turnu vin al via landa 
sekcio, kiu fiksos kotizon en via propra valuto. Porpagi rekte al la intemacia ILEI, skribu 
al la kasisto.
Kasisto de ILEI: Boo Mce Kim-Lindblom, Stenbockens gata 102, SE-136 62 Haninge; 
tel. (+46 8) 777 4175,- boomcc.kimlindblom@swipnet.se>, postĝirkonto: 682117-7. 
Membro-kotizoj: A-landoj (laŭ UEA-divido): 14 EUR, B-landoj: 8 EUR. Simpla abono 
sen membreco: 18 EUR.
Pro altaj banko-kostoj, evitu bankĉekojn kaj eĉ internaciajn poŝtoĝirojn; taŭge plenumita 
Euroĉeko plej bonas Alia pagmaniero estas al UEA: UEA, Nwe. Binnenweg 176, 3015 
BJ Rotterdami, pĝk 37 89 6-1 III 'A akceptas krcdit-kartajn pagojn. Klare indiku la celon de 
la pago. Kontoj ĉe UI A ilek a (ĝenerala), juna-1 (Juna amiko) kaj pike-b (Projekto 
Interkulturo). Detala listigo de pagmanieroj al UEA aperas sur p. 37 de Jarlibro 1999. 
Prefere informu senpete la kasiston de ILEI pri la enpago.
Reklamtarifoj poi IPR IKOIIIR poi plena, 110 EUR por duona kaj 70 por kvarona paĝoj. 
Tio inkluzivas bazan giafikan pieligon; kostojn de ekstra pretigo oni rajtas fakturi. Sekcioj 
reklamante edukajn projektojn lajtas peti trionan rabaton.
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de ILEI

Albanio: Bardhyl Selimi,
Rr. Maliq Muco, Pali. 50, ap. 3, 
AL-TiranaI

Argentino: Teresita Alaniz,
El Ombŭ s/n, AR-5801 Alpa
Corral

Aŭstralia: Jennifer Bishop,
39 Hill Street, Hawthorn, 
Victoria AU-3122
H: esperanto@ 
education.monash.edu.au

Belgio: Raymond Wylleman, 
A. Vermeylenstr. 65, BE-8400 
Oostcnde

Brazilo: Elvira Fontos, Rua
Machado de Assis 243, ap. 11,
BR-04106-010 Sao Paŭlo (SP)

Britio: Malcolm Jones,
1 Regent Avenue, Skipton, GB- 
North Yorkshire BD23 1AZ

Ĉeĥio: Jana Mclicharkova,
CZ-696 02 Ratiakovicc 938
H: mmelicharek@iol.cz

Ĉinio: Zhang Danchen,
General Forcign Languagcs
Dcpt., 29-34 North Part, 
Huazhong Normal University, 
CN-430070 Wuhan
H: zdchen@public.wh.hb.cn

Finnlando: Raita Pyhala,
Jykyrintic 3,
FI-69440 Lestijarvi,
H: raita.pyhala@lestijarvi.fi

Francio: Marie Malczieux-
Hunninck, Grand rue, FR-86410
Bouresse

Germanio: Michael J.
Schcrm, Von Thŭrheimstr. 47,
DE-89264 Weissenhorn

Hungaria: Jozsef Nemeth,
Kalian ltp. 75/9, HU-8500 Papa
H: nlalt@konyvtar.c3.hu

Irano: Hamzeh Safii, P.O. 
kesto 17765-184, IR-Tehcran 
H: ilei.ir@esperanto.org

Italio: Maŭro La Torre,
Viale Bardanzellu 117, 
IT-00155 Roma
H: m.latorre@uniroma3.it

Japanio: Masumi Suzuki,
Inokashira 3-5-12, Mitaka-shi,
Tokio, JP-181-0001

Katalunio: Luz Vazquez, 
Apartat 553, ES-43200 Reus

H: ilei-cat@esperanto.nu

Kroatio: Ivan Bckavac-Basic,
Kuŝlanova 59,
HR-10000 Zagrcb

Kubo: H. Jiminez, Apartado 
5120, CU-10500 Ciudad de la 
Habana
H: kubesp@ip.etecsa.cu

Nederlanda: Hans ten Hagon,
Middenwcg 587,
NL-1704 BH Hcerhugowaard
H: ten.hagen.esperanto@wxs.nl

Norvegio: Bjbrn Thuv,
Ardyveien 33, NO-3135 Torod 
H: bthuv@c2i.net

Pollando: Maria Majerczak, 
ul. Armii Krajovvcj 7, m. 122, 
PL-30 150 Krakow

Rumanio: Prof. Popa Florica, 
Str. Eroilor 29, ap.7.
RO-1900 Timisoara

Rusio: Irina Gonĉarova, 
Moloeznaja 38-10, Odincovo 2, 
Mosk. obi. RU-143000
Q: ab2928@mastak.sitek.ru

Svedio: Bertil Andreasson, 
Sodra Rorum pl. 455, SE-24294 
Hdrby ^-.bertil.andreasson@ 
horby.mail.tflia.com

Svislando: Francois Randin, 
Str. Vallombreuse 14,
CH-1004 Lausanne
H: ilei.ch@esperanto.nu

Togolando: Attiogbc-
Agbcmadon B., Mensah, T. I. E. 
To, B.P. 13169, Lomc-TOGO,
H: esp. togo@cafe. tg

Usono: Doroteo Holland, 
5140 San Lorenzo Dr, Santa 
Barbara, CA 931 1 1-2521 (US) 
H: 72644.2450@compuserve. com

REPREZENTANTOJ 
de ILEI

Armenio: Lida Elbakjan, 
Moldovakan 26/2, kv. 52, 
AM-375062 Erevan

Bosnio kaj Hercegovino:
Nimcta Kulenoviĉ, Branica 
Sarajeva 15/V, BA-71000 
Sarajevo

Cilio: llĉctor Campos Grcz, 
Casilla 231, Clinio, Cl Seplinia 
Region U .strigoii tri runa. cl

Danio: vakas

Estonio: Uelgi llromova, 
Pk. 94, EE-3053 Kelli

Hispanio: Pedro M Mullin 
Burutxaga, Cha Estai io 2 A-5- 
2, ES-173OO Blain-.
O prnai li I (Kajne \ trc.es

Islando: I oltai Mclbcrg, 
Skolabraut I,
IS-220 IliiliiniI|<>kIiii

Israelo: Minian losel, 
P.K. 1289. II. MOIIel Aviv

Jugoslavio: Kndojica 
Petrovic, Bui Onlobodienjn 36, 
YU-32OOO Cacak 
d: radp@cmi.yu

Kongo: Ngangu Niluantoni- 
Bakidila,
B.P. 13, CG I nkala (Bas Zaire)

Kostariko: Hugo Mora 
Pollronieri, Apartado 4981, 
CR-1000 Siiii Jonĉ 
fii: miautniautopup loesa co.cr

Koreio: So Jio Sii, Dcpt. de 
Ekonomiko, Universitato Kang- 
nam, Kugali Kihung up, Yon- 
gin-gun, Kyouggi ilu K K 499- 
900 fii: so(a}kns kangnam.ac.kr

Litovio: A Igimantas 
Piliponis, Karolininiu 3 93, 
LT-2044 Vilnius

Nov-Zelando: Gwcndn Sut- 
ton, I2C Herbei I (iardcns, 186 
The Terrace, N/ Wellmglon 1 
Q:Sir_Lancelot((iU'ompioet ve com

Portugalio: .lofio lose Santos 
Rua da Escola, lolo 57 r/i esq 
Vale Grande, 1’1 1675 Ponlinha

Slovenio: Manja /lalmir 
Moe, Miliĉinskega 66. SI 1000 
Ljubljana. 
Q:MariJa.Zlatiuii'($gue\t imu s si

Ukrainio: Svcllann I edolova, 
P.O. Kesto 88,
UA-253222 Kicv

Uzbekistano: lugron S, 
Pcrevertajlo, Ab kesto 140, UZ- 
700000 TaAkcnl, CIS 
H: eugeny@espci gialli com

Venezuelo: Proi I I
Bachrich, Apartado VI 70782, 
Caracas 1071 A
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